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6. Teristimewa kepada ayahanda Walson Sinaga dan ibunda tercinta Gom-Gom Br 

Hasibuan selaku orang tua yang telah berusaha payah membesarkan, 

membimbing, dan membiayai serta mendoakan penulis hingga dapat 

menyelesaikan studi ini, juga kepada keluarga saya Rumondang Br Sinaga , 



 

 

Maruli Sianturi , Josua Sinaga dan Arma Rani Br Sinaga  yang selalu memberi 

semagat kepada penulis untuk selalu tegar dalam menghadapi kehidupan ini. 
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Kepada semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penulis yang tidak dapat 
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